Partnerská smlouva
Před devíti lety, kdy jsem nastoupil do funkce starosty, jsem se poprvé dozvěděl o existenci města
Illertissen, ležícího v Bavorsku u města Ulmu. Na první pohled bylo překvapující, že od Lokte tak
vzdálené město mělo snahu s námi navázat kontakty. Postupně se však ukázalo, že tato snaha,
vzhledem k historii obou měst, má svůj logický důvod. V Illertissenu žije mnoho lidí, jejichž předci
nebo oni sami mají v Lokti kořeny. Jsou to sudetští Němci, kteří byli po válce nuceni odejít a právě
v Illertissenu našli svůj druhý domov. Proto bylo jen přirozené, že po pádu železné opony začali
Loket navštěvovat a zajímat se o něj. Před devíti lety tedy začaly naše rozhovory a to nejenom s
představiteli sudetoněmeckých krajanských sdružení, ale i s představiteli města Illertissen. Nebyly
to rozhovory jednoduché. Mnohdy do těchto rozhovorů vstupovaly stíny společných dějin. Již tehdy
jsme si však s panem starostou Brunnerem řekli, že vztahy mezi našimi městy musí mířit směrem
k budoucnosti, směrem do budoucí sjednocené Evropy. Během těch devíti let, kdy jsme pořádali
různé společné akce výměny dětí, sportovní klání a oficiální návštěvy, se nám z části toto
předsevzetí podařilo naplnit. Ne koncem, ale novým začátkem vztahu, byl podpis partnerské
smlouvy, který se uskutečnil ve slavnostní atmosféře dne 18. 9. 1999. Není bez významu, že k
tomu aktu nám blahopřála místopředsedkyně německého parlamentu Antje Vollmerová, která ve
své zdravici především zdůraznila význam naší smlouvy pro vytváření Evropy bez hranic.
Jsem si vědom toho, že samotná partnerská smlouva se stane prázdnou, nedojde-li k jejímu
konkrétnímu naplňování. Vztahy mezi spolky, sdruženími a lidmi z obou měst, budou v budoucnosti
rozhodující proto, abychom dikci smlouvy dostáli.
Jan Hadrava
Preambule ke smlouvě
Město Loket a Illertissen uzavírají partnerskou smlouvu o spolupráci a u vědomí smlouvy mezi
Českou a slovenskou Federativní republikou a Spolkovou republikou Německou o dobrém
sousedství a přátelské spolupráci z 27. února 1992 a Česko-německé deklarace o dobrých
sousedských vztazích a jejich dalším rozvoji z 21. ledna 1997 se dohodly na následujícím:
Článek 1
Obě strany berou na vědomí, že dlouhé společné dějiny přinesly kromě nepochybně pozitivního
vlivu i množství bezpráví. Obzvláště bolestné válečné prožitky českého lidu a následné vyhnání a
násilné vystěhování sudetských Němců přivodily nevinným lidem mnoho bolesti a bezpráví. Jsme si
vědomi toho, že toto tragické období dějin nemůže být nikdy zapomenuto. Vzájemnou spoluprací
obou měst chceme přispět k tomu, aby již nikdy nedošlo k podobným tragédiím. Chceme rozvíjet
vztahy zaměřené do budoucnosti a tím přispět ke sjednocené Evropě, žijící v míru a bez hranic.
Článek 2
Města Loket a Illertissen vstupují společně do partnerského vztahu. Jejich společným přáním je
rozvíjet dobré sousedské vztahy na základě setkávání, vzájemné výměny názorů a spolupráce.
Těžištěm partnerských vztahů je kultura a péče o tradice a zvyky, hospodářství a obchod, výuka
německého a českého jazyka, sport a výměna zkušeností mezi městskými správami.
Pro dosažení těchto cílů jsou vítány a podporovány setkání a kontakty občanů, skupin, spolků,
sdružení, správ, institucí a veřejných institucí.
Obě strany budou upřednostňovat výměnné pobyty a setkání mladých lidí.
Článek 3

V obou městech převezme zastoupení občanů partnerský výbor. Partnerský výbor slouží především
k prohloubení osobních kontaktů a organizační podpoře společných cílů. Má být obsazován
volenými zástupce měst a angažovanými občany a občankami.
Partnerská města si poskytnou možnost představit se navzájem a informovat své občany.

Článek 4
Uzavření smlouvy podléhá schválení zastupitelstvem města Loket a městské rady Illertissen.
Loket dne 18.9.1999
Město Loket
Jan Hadrava
starosta
Illertissen dne 18.9.1999
Město Illertissen
Karl-Heinz Brunner
první starosta

Prohlášení města Illertissen
Městská rada města Illertissen prohlašuje, že uzavřením partnerské smlouvy zůstává v platnosti
patronát města Illertissen nad městem Loket a jeho občany, který je tímto výslovně potvrzen.
Patronát se naopak stává podstatnou součástí budoucích partnerských vztahů.
Město Illertissen v této souvislosti zve všechny sudetoněmecké a chebské svazy ke spolupráci při
vytváření tohoto partnerství mezi městy. Stejná zařízení budou rovněž poskytnuta bývalým
obyvatelům města Loket.
Starostové měst Loket a Illertissen si předají tuto smlouvu s připojením svých podpisů a městských
pečetí, za přítomnosti zástupkyně místního krajanského sdružení.

